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Finalistes de les TV Locals i Premis Nominals !
dels XXIII Premis Zapping!

!
Obert el període d’acreditació de premsa!
!

!

Els XXIII Premis Zapping a l’oci audiovisual de qualitat de 2017, que atorga l’Associació
de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC), ja tenen els finalistes de les
televisions locals i els premis nominals.

!

Com en edicions anteriors, el funcionament és diferent a la categoria de TV locals. Cada
cadena local d’àmbit català pot enviar a concurs fins a un màxim de tres produccions
diferents. I, encara que aquests espais integren una única candidatura, l’estatueta que
reben és la mateixa que la dels professionals de les televisions autonòmiques o estatals.
Enguany, degut a la qualitat dels espais a concurs, han quedat seleccionats quatre
programes (en lloc dels tres tradicionals). Els finalistes de les televisions locals són:

!

- Concurs joves cuiners Àngel Moncusí (Lleida Televisió)!
- El club dels poetes morts - el càsting (El 9 TV)!
- Fènix, cinc anys després de la tragèdia (Empordà Televisió)!
- La nostra escola (Televisió de Badalona)!

!

Els premis nominals que atorgarà l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals
de Catalunya (TAC) són:

!
!
!
!
!
!

-

Premi Especial a TVE per l’espai Clásicos y Reverentes, a través del qual es
promocionen els joves intèrprets de música clàssica i se'ls dóna l'oportunitat
de treballar amb professionals de la talla dels músics de l'Orquestra de RTVE

-

Premi dels Grups d’Anàlisis de Programes a la producció de Movistar+ La
zona per invertir en qualitat i noves idees en la ficció autòctona

-

Premi valors al programa L’ofici de viure de TV3 per proporcionar eines
assequibles a tothom per afrontar amb optimisme els reptes de viure a la
societat actual

-

Premi de la Junta Directiva al videojoc Rime desenvolupat per Tequila
Works: una aventura gràfica dirigida a un ampli públic, que combina bon
disseny, originalitat, bellesa i diversió i que demostra el potencial de la
producció autòctona!

L’acte tindrà lloc el dijous 1 de març a l’auditori de CaixaForum Barcelona. A la web oficial
dels premis es recullen la resta de finalistes ja anunciats.!

!

Els Premis Zapping són els únics guardons audiovisuals de vot popular que es
concedeixen a Espanya. A diferència d’altres reconeixements, els Zapping premien la
qualitat, i no l’audiència, i els socis de TAC i usuaris del web (taconline.net) són els que
elegeixen els finalistes de cada categoria. Així mateix, un jurat, presidit pel president de
l’Associació, Josep Maria Guerra, decideix amb el seu vot els guanyadors.

!

Els mitjans interessats a acreditar-se per donar cobertura informativa de l’esdeveniment
han d’enviar la sol·licitud a través de la pàgina web dels Premis Zapping. L’acreditació no
serà vàlida fins a rebre la confirmació del Departament de Comunicació dels Zapping.

!

L’Associació de Consumidors és una entitat sense ànim de lucre, integrada per més de
17.000 persones. El seu objectiu, obert a tots els ciutadans, és col·laborar en la millora de
l’oci audiovisual, fent-se ressò de la veu dels seus consumidors.

!

Para más información, Estefanía González, directora de comunicación de los Premios Zapping:
prensa@taconline.net | 93.488.17.57 | www.premiszapping.org | consumidorsaudiovisuals.cat!
!
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!

